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HAKIJA
PÄÄTÖS

Määräaikaan 18.3.2018 mennessä hakemuksensa jätti 13 henkilöä.
Hakijoista 6 henkilöä valittiin haastatteluihin. Haastattelut suoritettiin
kahtena eri päivänä 26.3.2018 klo 8.30-12.00 sekä 3.4.2018 klo
8.30-12.00. Molempina haastattelupäivinä haastateltiin 3 henkilöä.
Hakijoita haastattelemassa paikalla olivat Juha Hopeavuori, Petteri
Seppälä, Janne Laakso, Ritva Ahola-Heinonen, Vesa Haapaniemi sekä
Heikki Mastokangas. Toimen täyttäminen etenee hallintosäännön 67 §:n
mukaisesti.
Harri Keskisipilä valitaan toistaiseksi voimassa olevaan IT-asiantuntijan
toimeen. Toimeen valitun tulee ilmoittaa viikon kuluessa valinnasta ottaako
hän toimen vastaan. Toimi tulee ottaa vastaan 1.5.2018 alkaen. Toimeen
valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
kuukauden kuluessa valinnasta. Toimen osalta noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 2800 €/kk. Toimen ehdoissa
noudatetaan kunnallista yleistä virkaehtosopimusta.

PERUSTELUT

Valinta perustuu kokonaisarviointina haastateltujen koulutukseen,
työkokemukseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä haastatteluissa
saatuun vaikutelmaan soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään sekä laaditun
ennakkotehtävän pohjalta.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään (kunnan yhteystiedot):
Toholammin kunta/kunnanhallitus
Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI
puh. 040 150 5200 (vaihde)

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

Viranhaltijapäätöksen
Julkaisu kunnan verkkosivuilla 9.4.2018.
nähtäväksi asettaminen
Tiedoksianto asianosaiselle *)

1) Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Kuntalaki 139 §)
Asianosainen:
Lähetetty asianosaisille sähköpostilla, 9.4.2018 / tiedoksiantaja: Juha
Hopeavuori
2) Luovutettu asianosaiselle
Asianosainen:
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
__________________________________
Vastaanottajan allekirjoitus:
__________________________________

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
 päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 asiakirjat, joihin vedotaan
Liitetään päätökseen/otteeseen

*) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetutulle
asianosaiselle.

